Hatályba lépés, érvényesség: 2017. szeptember 14-től visszavonásig
Közzététel: 2017. szeptember 13.
FORINT BETÉTEK

AKTÍV PLUSZ BETÉT
Betétösszeg
Lekötési idő
Feltételek:

Aktív Plusz Betétben kizárólag új forrás helyezhető el. Új
forrásból származó összegnek a betétet elhelyező ügyfél 2017.
július havi látra szóló egyenlegének és lekötött betéti
állományának együttes átlagos összegéhez viszonyított új
betételhelyezés minősül. Az átlagos összeg a 2017. július hónap
naptári napi záró egyenlegeiből kerül meghatározásra egyszerű
számtani átlagszámítással. Deviza egyenlegek és állományok
esetén a 2017. július 31. napján érvényes kereskedelmi deviza
vételi árfolyammal kerül meghatározásra a forint összeg.
A kiemelt kamat igénybe vételéhez az alábbi feltételek együttes
teljesítése szükséges:
a.) Vállalkozói forint pénzforgalmi számla-szerződés megléte,
vagy 2016.05.01 után történő megnyitása; b.) a lekötés ideje
alatt havonta legalább 100.000 Ft összértékben érkező jóváírás,
az a.) pontban megjelölt számlacsomagokhoz kapcsolódóan. A
feltétel az első kamatfizetési időszakra vonatkozóan kerül
ellenőrzésre, azon a bankszámlán, amelyről a lekötés történt. A
feltételek teljesülését a Bank folyamatosan vizsgálja, tehát a
feltételeknek a kamatfizetési időszak minden hónapjára fenn kell
állniuk. A feltétel szempontjából a hónap számítása a
betétlekötés napjától kezdődik. Ha a feltétel nem teljesül, akkor
az első kamatfizetési időszakra a betétlekötés időpontjában
érvényes jegybanki alapkamattal megegyező normál kamat kerül
alkalmazásra. Az első kamatfizetési időszakban az Aktív Plusz
betétre a jelen Hirdetményben nem szabályozott lekötési
feltételek tekintetében a „Betétlekötésre vonatkozó Általános
Szerződési Feltételek” „STANDARD” betétre vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Az első kamatfizetési időszakot követően, automatikusan
ismételten lekötésre kerülő Aktív Plusz Betét kamatozása és a
Betét működése mindenben megegyezik az ismételt lekötés
kezdőnapján hatályos Mentor-Szféra Plusz - NetBank Betétével.
A támogatni kívánt hitelfelvevő/hitelcél megnevezéséről, a
Betét lekötésekor, a betétlekötési megbízásban kell rendelkezni,
de a rendelkezés csak az automatikusan ismételt lekötés első
napjától, a Mentor-Szféra Plusz (NetBank) Betétté alakulással lép
hatályba.

Éves kamat
(EBKM)

Kiemelt kamat
2,00% (2,00%)
Normál kamat MNB jegybanki alapkamat, azaz jelenleg

Kamatfizetési
időszak
Kamatozás

3 hónap

0,90% (0,90%)

Felmondási
kamat
Leköthető
Betét típusa

KÖZÖSSÉGI BETÉTEK
A betétlekötés közösségi célokat támogat!

Leköthető minimum: 10 000 Ft
Leköthető maximum: 500 000 000 Ft
3 év

Lekötési időn belül változó kamatozású betét
Kamatfizetési időn belül fix kamatozású betét
A lekötési idő alatt a betét a kamatfizetési időszak utolsó
napjára kamatveszteség nélkül felmondható.
Kamatfizetési időn belül (éves): 0%.
MagNet bankfiókban és NetBank felületen
automatikusan ismételten lekötésre kerülő, kamattal
tőkésedő
vagy automatikusan ismételten lekötésre kerülő,
kamattal nem tőkésedő betét

MENTOR PLUSZ BETÉT
SZFÉRA PLUSZ BETÉT
NETBANK
Betétösszeg
Lekötési idő
Éves kamat
(EBKM)
Kamatfizetési
időszak
Kamatprémium
Kamatozás
Felmondási
kamat

MENTOR PLUSZ BETÉT
SZFÉRA PLUSZ BETÉT
FIÓK

Leköthető min./max.: 10 000 Ft/500 000 000 Ft
3 év
MNB jegybanki alapkamat,
MNB jegybanki
azaz jelenleg
alapkamat-0,15%, azaz
0,90% (0,90%)
jelenleg 0,75% (0,75%)
3 hónap
a 3 éves lekötési idő lejárata esetén, egyszeri: 0,15%
Lekötési időn belül változó kamatozású betét
Kamatfizetési időn belül fix kamatozású betét
A lekötési idő alatt a betét a kamatfizetési időszak utolsó
napjára kamatveszteség nélkül felmondható.
Kamatfizetési időn belül (éves): 0%.

Leköthető

NetBank felületen
MagNet bankfiókban
KÖZÖSSÉGI HITELDÍJ-KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE
Kinek/milyen
Választott Mentor hitelfelvevőnek
célra
Választott Szféra hitelcélra
Bank által adott
közösségi hiteldíjkedvezmény

0,25%

Betét típusa: ismételten lekötésre kerülő, kamattal tőkésedő vagy
ismételten lekötésre kerülő, kamattal nem tőkésedő betét.
A Mentor hitelfelvevők és a Szféra hitelcélok körét A választható Mentor
hitelfelvevők és Szféra hitelcélok listája elérhető a honlapon. A Bank a betétben
elhelyezett összegeket Mentor hitelfelvevők, illetve Szféra hitelcélok
finanszírozására fordítja, a Program részleteit a „Mentor-Szféra Plusz Program
Általános Szerződési Feltételeiről” szóló Üzletszabályzat tartalmazza.

STANDARD BETÉT Forintban
Betétösszeg
Lekötési idő
1 hó
2 hó
3 hó
4 hó
6 hó
9 hó
12 hó

Leköthető minimum/maximum: 50 000/500 000 000 Ft
Éves kamat (EBKM)
0,10% (0,10%)
0,25% (0,25%)
0,35% (0,35%)
0,45% (0,45%)
0,45% (0,45%)
0,45% (0,45%)
0,45% (0,45%)

Kamatozás

Lekötési időn belül fix kamatozású betét

Felmondási
kamat
Leköthető
Betét típusa

Lekötési időn belül: 0%.
MagNet bankfiókban és NetBank felületen
automatikusan ismételten lekötésre kerülő,
kamattal tőkésedő
vagy automatikusan ismételten lekötésre kerülő,
kamattal nem tőkésedő betét
vagy egyszeri lekötésű betét

HATÁRIDŐS
LEKÖTÖTT BETÉT

HATÁRIDŐS
LEKÖTÖTT BETÉT
NETBANK

Betétösszeg
Lekötési idő
15-30 nap
31-60 nap
61-90 nap
91-180 nap
181-270 nap
271-365 nap
Kamatozás

Leköthető minimum/maximum: 50 000/500 000 000 Ft
Éves kamat (EBKM) – összeghatár nélkül
0,00% (0,00%)
0,15% (0,15%)
0,20% (0,20%)
0,15% (0,15%)
0,20% (0,20%)
0,15% (0,15%)
0,20% (0,20%)
0,15% (0,15%)
0,20% (0,20%)
0,15% (0,15%)
0,20% (0,20%)
Lekötési időn belül fix kamatozású betét

Felmondási
kamat
Leköthető

Lekötési időn belül: 0%.
MagNet bankfiókban

NetBank felületen

DEVIZA BETÉTEK

A betétlekötés feltétele a lekötni kívánt betéttel azonos devizanemű
MagNet fizetési számla megléte, vagy annak a betétlekötési megbízással
együtt történő megnyitása.
A Bank kamatot – a szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a
betételhelyezés napját követő munkanaptól a betétkifizetést megelőző
napig fizet. A betétek kamata után a Bank a kamatadót és az egészségügyi
hozzájárulást a vonatkozó jogszabályok szerint vonja le.
A betétekre vonatkozó részletes szabályokat az „Általános Szerződési
Feltételek Betétügyletekre” tartalmazzák. Jelen Hirdetményben
meghatározásra nem kerülő díjak jutalékok és költségek tekintetében a
Bank pénzforgalmi Hirdetményeiben foglaltak az irányadók.

Díjak, jutalékok, költségek
Díj, jutalék, költség
Betétlekötés – forint és deviza
díjmentes
Betét ismételt lekötése – forint és díjmentes
deviza
Betétfeltörés – forint és deviza
díjmentes

STANDARD BETÉT Devizában
Betétösszeg

Lekötési idő

Leköthető minimum/maximum:
EUR: 200/2 000 000
USD: 300/2 000 000
Éves kamat (EBKM)

1 hó
3 hó

EUR:
0,05% (0,05%)
0,15% (0,15%)

Kamatozás

Lekötési időn belül fix kamatozású betét

Felmondási
kamat

Lekötési időn belül: 0%.

Leköthető

MagNet bankfiókban és NetBank felületen

Betét típusa

-

USD:
0,05% (0,05%)
0,10% (0,10%)

automatikusan ismételten lekötésre kerülő,
kamattal tőkésedő
vagy automatikusan ismételten lekötésre kerülő,
kamattal nem tőkésedő betét
vagy egyszeri lekötésű betét

Vállalati pénzforgalmi számlák látra szóló kamatai
Látra szóló kamat
Devizanem

Látra szóló kamat és (EBKM)
Összegtől függetlenül

HUF

0,00% (0,00%)

EUR

0,00% (0,00%)

USD

0,00% (0,00%)

CHF

0,00% (0,00%)

Általános feltételek
A Hirdetmény első oldalán feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,
hogy a MagNet Bank Zrt. jelen Hirdetményben szereplő betétei a 2013. évi
CCXXXVII. törvény rendelkezései szerint az Országos Betétbiztosítási Alap
által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a betétügyletekre
vonatkozó Általános Szerződési Feltételekből, és a www.oba.hu honlapon
lehet tájékozódni.
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézetei kötelesek évente az
OBA által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesek
hitelintézetnél elhelyezett biztosított betéteinek összevont egyenlegéről és
a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről. A MagNet Bank
minden ügyfelének díjmentesen rendelkezésre bocsátja az ügyféltájékoztatót, bármely MagNet bankfiókban.
A betétlekötés szempontjából minden nem természetes személy ügyfél
vállalati ügyfélnek minősül.
2013. március 20-a előtt lekötött, még élő betétszerződések kamatait,
díjait és jutalékait a „Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól,
díjairól, jutalékairól és költségeiről” szóló, érvényes Hirdetmény
tartalmazza.

Tájékoztatás az előző Hirdetményhez képest
bekövetkezett változásokról
A MagNet Bank Zrt. ezúton ad tájékoztatást arról, hogy 2017. szeptember
14-től mely változások kerülnek bevezetésre az ezen időponttól lekötésre
kerülő új betétekre, beleértve a meglévő betétek automatikusan ismételt
lekötését is.
A Bank üzletpolitikai döntése értelmében az Aktív Plusz Betét esetében az
új forrásból származó összeg meghatározásakor figyelembe veendő
vizsgált időszak módosult.

2017. szeptember 13.

MagNet Bank Zrt.

